Kas ir Datu Ieguves Pieprasījums?
Vadoties pēc 2017 gada Likuma par Datu Aizsardzību (Bailiwick of
Guernsey) Likuma 15. nodaļu, kā arī Likuma par Datu Aizsardzību
(Tiesībaizsardzība un ar to saistītie jautājumi) (Guernsey 2018 gada
Likums, (turpmāk tekstā - "Rīkojums") indivīdiem ir tiesības zināt, vai
organizācija uzglabā jebkura veida informāciju par šo indivīdu un tam
ir tiesības pieprasīt šīs informācijas kopiju.
Tas ir zināms kā Datu Ieguves Pieprasījums, un to īsteno iesniedzot
informācijas ieguves pieprasījuma veidlapu organizācijai, kura
uzglabā šos datus. Ievērojot dažus izņēmumus, jums ir tiesības
pieprasīt šos datus no dotās organizācijas tajā pašā laikā
pārliecinoties ka organizācijas rīcībā esošie dati ir precīzi un tiek
apstrādāti vadoties pēc dotā likuma.
Lai iegūtu jūsu informāciju, kas atrodas Guernsey Policijas vai
Guernsey Robežsardzes Aģentūras (to starp Muitas un Akcīzes,
Imigrācijas un Valsts Piederības Dienestu) rīcībā, jums ir jāiesniedz
šīs informācijas pieprasījums Bailiwick of Guernsey Likumdošanas
iestādei.
Datu ieguves pieprasījums ir bezmaksas, bet neliela administrācijas
maksa var būt piemērota ja ir nepieciešams izsniegt vairāk nekā
vienu informācijas kopiju.

Vadoties pēc Likuma, pieprasījums ir jāizskata, 30 dienu laikā pēc
jūsu pieteikuma saņemšanas. Lai atbalstītu jūsu pieprasījumu mums
ir nepieciešams saņemt identitātes pierādījumu un pilnu informāciju.
Atsevišķos gadījumos, atkarībā no tā cik komplicēts ir šis
pieprasījums šo laika periodu var pagarināt vēl uz dažiem
mēnešiem. Attiecīgi, jums tiks par to paziņots 30 dienu laikā pēc
pieteikuma iesniegšanas.

Guernsey Tiesību Aizsardzības Likums atbalsta jūsu tiesības piekļūt
šādai informācijai, bet ne visos gadījumos tas ir piemērojams.
Noteikti izņēmumi var tikt piemēroti vadoties pēc esošā Likuma vai
Rīkojuma
Galvenais iemesls atteikumam izsniegt šādu informāciju, atrodošos
Guernsey Policijas vai Robežsardzes Dienesta rīcībā ir situācijā ja šī
informācija tiek uzglabāta Tiesībaizsardzības nolūkos un ja tās
izsniegšana varētu kaitēt dotajam nolūkam. Piemēram, informācija,
kas varētu identificēt citus indivīdus var tikt izsniegta tikai ar paša
indivīda piekrišanu.

Rakstura Pierādījums/Kriminālapsūdzību un
Nodarbinātības datu izsniegšana.
Datu izsniegšanas pieprasījums nedod jums tiesības saņemt "Labas
Uzvedības Sertifikātu". Guernsey nav organizācijas vai aģentūras
kura būtu pilnvarota izsniegt šāda veida sertifikātu.

Likuma par Likumpārkāpēju Reabilitāciju (Bailiwick of Guernsey)
2002 gada Likums, tiek piemērots saistībā ar pilsoņu nodarbinātību,
tādējādi nepastāv nepieciešamība izpaust termiņā iztecējušos
spriedumus un brīdinājumus. Tas nozīmē, ka Datu Pieejas veidlapa
lielākoties nav piemērota nodarbinātības pieprasījumiem un
tadējādi nevar būt izmantota šādiem mērķiem.
Ja jums nodarbinātības nolūkos ir nepieciešama informācija par jūsu
esošajiem (neiztecējušajiem) tiesas spriedumiem, jums ir jāpieprasa
Pamata Datu (Basic Disclosures) izsniegšana. Ja jums ir nepieciešams
uzrādīt šo formu ārpus Guernsey, tādā gadījumā jums ir jāpieprasa
Guernsey Policijas pārkāpumu un kriminālierakstu Sertifikāts
(Guernsey Police Clearance Certificate)
Sakarā ar to ka citās valstīs mūsu Likumpārkāpēju un Reabilitācijas
likumdošana netiek atzīta, pieteikumos uz Vīzu vai citiem imigrācijas
procesiem jums nepieciešams pieprasīt pilnu sarakstu par visiem
saņemtajiem sodiem un / vai brīdinājumiem.
Plašāku informāciju par vīzu / imigrācijas prasībām skatiet
aizmugurējā lapā.

Kā iesniegt Datu Pieejas Pieprasījumu
Labākais veids, kā to izdarīt, ir aizpildīt pieteikuma veidlapu kurā ir
apkopota visa mums nepieciešamā informācija, lai mēs noteiktajā
kārtībā varētu izskatīt jūsu pieprasījumu.
-

-

-

Jūsu pieteikums jaiesniedz Guernsey Tiesībaizsardzības
Iestādē kopā ar indentitātes apliecinošu dokumentu
izmantojot vienu no šīm metodēm:
iesniedzot personīgi Datu izsniegšanas un Pārbaudes
Dienestam New Jetty laikā no Pirmdienas līdz Piektdienai
no plkst. 08.45 līdz 16.00
pa pastu (adrese norādīta titul lapā)
pa E-pastu:InfoRequests@guernsey.pnn.police.uk

Veidlapas 1. iedaļā jums jāuzrāda sīkākas ziņas kā jūsu vārds,
iepriekšējais vārds, adrese un dzimšanas vieta un datums, lai mēs
varētu apstiprināt jūsu identitāti un saskaņot jums atbilstošos datus.
Lai pārliecinātos par izsniegtās informācijas drošību, mums ir jābūt
pārliecinātiem par jūsu personību. Šī iemesla dēļ jums ir jāuzrāda
viena vai divas identifikācijas formas:
viena no formām saturoša jūsu vārdu, dzimšanas datumu un
fotogrāfiju
o
o
o
o
o

Passe
Vadītāja Apliecība
Studentu Karte
ES Nacionālā Identitātes Karte
Apvienotās Karalistes Pilsonības Karte

Nosūtot veidlapu pa pastu vai E-pastu jums ir jāuzrāda pēdējo trīs
mēnešu laikā saņemtais dokuments kurā ir uzrādīta jūsu pašreizējā
adrese:
o Komunālo pakalpojumu rēķins vai bankas rēķina izraksts
utt.
o Sertificēta fotogrāfijas identifikācijas forma
Ja vēlaties, jebkura finansiāla rakstura informācija var tikt nobloķēta
bet dokumenta adresei ir jāsakrīt ar adresi uz jūsu pieteikuma
veidlapas 1. iedaļā norādīto adresi. Pieņemam arī dokumentu
fotokopijas.
Iesniedzot pieteikuma veidlapu, tiks pārbaudīts, vai tā ir pareizi
aizpildīta. Personīgi ierodoties dienestā jūsu identitātes forma tiks
nokopēta un kopā ar jūsu pieteikuma veidlapu saglabāta uz trim
gadiem . Informācija, sniegta saistībā ar šo pieteikumu, tiks
izmantota lai akurāti uzturētu visu mūsu datu bāzē uzglabāto
informāciju un lai to varētu izmantot jebkuriem Likumdošanas
mērķiem.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Datu Akurātība un Jūsu Datu Aizsardzības Tiesības
Drošības pasākumi tiks ievēroti lai Datu Pieejas veidlapā sniegtā
informācija un dati attiektos tikai uz to personu kura ir iesniegusi šo
pieprasījumu. Lai atbalstītu šo procesu, ir svarīgi lai jūs sniegtu pēc
iespējas izsmeļošāku informāciju, īpaši attiecībā uz vārdiem, kurus
jūs izmantojat vai esat izmanojuši agrāk, piemēram, jebkurš
pirmslaulības vai pēclaulības uzvārds.
Ja uzskatāt, ka saņemtā informācija ir nepareiza vai attiecas uz citu
personu, lūdzu, sazinieties ar Informācijas Izdošanas un Pārbaudes
Nodaļu ( Disclosure & Vetting Unit)
Tiks ieviesti pasākumi turpmāko kļūdu novēršanai un jums tiks
sniegts papildus paskaidrojums par to, kādēļ šie dati tika uzrādīti
jūsu pieprasījuma veidlapā.
Datu pieejas pieprasījuma izsniegšanas mērķis ir pārliecināties vai
mūsu rīcībā esošie dati ir precīzi un savukārt lai jūs varētu
pārliecināties ka šie dati tiek apstrādāti likumā noteiktajā kārtībā.
Plašāku informāciju par jūsu datu aizsardzības tiesībām un to, kā
Tiesībaizsardzības iestādes uzglabā un apstrādā šo informāciju jūs
varat skatīt Guernsey Policijas un Guernsey Robežas Aģentūras
Norikojumā kurš atrodams vietnē www.guernsey.police.uk

VIZAS UN IMIGRĀCIJA
POLICIJAS PĀRBAUDES SERTIFIKĀTI
Lūdzu rūpīgi izlasiet šīs piezīmes ja jums nepieciešams pieprasīt
Policijas Pārbaudes Sertifikātu uzrādīšanai sekojošajās valstīs un lai
tie atbilstu šo valstu imigrācijas un vīzu izsniegšanas noteikumiem.
o
o
o
o
o
o

Austrālija
Beļģija
Kanāda
Jaunzēlande
Dienvidāfrika
Amerikas Savienotās Valstis

Lai iegūtu Policijas Pārbaudes Sertifikātu uzrādīšanai augstāk
minētajās valstīs jums ir jāiesniedz pieprasījums ACRO Kriminālo
Datu Birojā.
Informācija par noteikumiem, pieteikumu veidlapas un biežāk
uzdotie jautājumi un atbildes ir pieejama vietnē
www.acro.police.uk/police certificates.aspx
Attiecīgi jūs varat kontaktēties ar ACRO zvanot pa tel 0845 60 13 999

BAILIWICK OF GUERNSEY
LAW ENFORCEMENT
DATU IZSNIEGŠANAS UN PĀRBAUDES
PIEPRASĪJUMS
KONTAKTI
Disclosure & Vetting Unit
c/o Guernsey Border Agency
New Jetty
White Rock
St Peter Port
Guernsey
GY1 2LL
Telefons – 01481 741462
Darba laiks :- 08.45 līdz 16.00
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